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Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Kari Niemi Päivi Sarjasto 
puheenjohtaja koordinaattori

Ruoka- ja lääkeapua 
sadoille kenialaisille 

Yli 700 aidsia sairastavaa 
saa lääkkeet ja hoidon Zion 
Community -klinikan kautta. 
Henkilökuntaa on jouduttu li-
säämään, jotta voisimme te-
hokkaasti hoitaa kaikkia. Kun 
tapaamme näitä ihmisiä, jot-
ka olivat aivan kuolemaisil-
laan muutama kuukausi sit-
ten, mutta nyt ovat hyvässä 
voinnissa, ei voi muuta kuin 
ihmetellä Jumalan suurta rak-
kautta. Suurin osa näistä apua 
saavista ihmisistä on musli-
meja.
Muutama viikko sitten järjes-
timme ilmaisen lääkäripal-
velun ja lääkityksen sadoille 
sairaille ihmisille Bahakwenu-
kylässä, joka sijaitsee noin 
110km Mombasasta. Saar-
nasimme evankeliumia näil-

sekä likaisesta vedestä 
johtuvia iho ja suolisto 
-tauteja. Yksi nuori tyttö 
hoiti yhdeksää sisarus-
taan, koska isä oli jättä-
nyt lapset heidän äitinsä 
kuoltua. Nämä lapset 
tulivat myös hakemaan 
ilmaista lääkärin apua. 
Lähin klinikka olisi sijain-
nut 15km kävelymatkan 
päässä.
 Lisäksi Bahakwenun 
kylässä kaikki uskoon 
tulleet saivat oman Raa-
matun ja naisille jaettiin 
”leso”-kietaisukankaat. 
Jumalan valtakunnan 
työ menee eteenpäin, 
kun me jokainen teem-
me osamme! Kiitos, että 
olet tukemassa meitä, 
että voimme olla apuna 
monille Keniassa.

Kirsi Nyrhinen
Pia Lind

Lähetyssaarnaaja Pia Lind jakaa lääk-
keitä.

Nämäkin orpolapset saivat apua.

le ihmisille, jotka olivat tulleet 
hakemaan apua. Sen jälkeen 
lääkärit tutkivat jokaisen, jol-
la oli kuumetta tai kipua ja 
kirjoittivat ilmaisen lääkityk-
sen heille. Monet sairastivat 
flunssaa, malariaa ja anemiaa 

Lähde mukaan
ikimuistoisille

Lehtimajanjuhlille
Jerusalemiin

lokakuussa 2011!

Matkanjärjestäjinä 
Ruokkikaa

Nälkäiset ja ICEJ.

Lisätietoja
puheenjohtajalta 
050 501 0007,

kari.niemi@ruokki-
kaanalkaiset.fi
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Underskrift

Tililtä
Från konto nr

Sampo 800010-2037233 TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!

KERÄYSLUPA: OKU 1087 A

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

4242

Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa	Nälkäiset	ry.
PL	845,	20101	Turku,	Puh:	02-251	2150,	fax:	02-251	2160,

E-mail:	info@ruokkikaanalkaiset.fi							www.ruokkikaanalkaiset.fi

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn 
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också 
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner 
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från 
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för 
mat, kläder och leksaker till barnen. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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KERÄYSLUPA: OKH 682 A
KERÄYSLUPA: Åland 480 K 14

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

4242
Ruokkikaa Nälkäiset ry. PL 845, 20101 TURKU, Puh: 02-251 2150,

Email: info@ruokkikaanalkaiset. , www.ruokkikaanalkaiset. 

Hyvä Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön ystävä!
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö pyrkii verkostoitumaan ympäri maata.
Nyt sinulla on mahdollisuus toimia käytännössäkin nälkäisten auttamiseksi.

Haluatko järjestää Ruokkikaa Nälkäiset -illan? Kutsu 10-15 tuttavaa    
kotiisi ja kutsu Päivi kertomaan heille työstämme.
Soita toimistoon ja kysy lisää. Sovitaan sopiva ajankohta.
02-251 2150 tai 041-460 2606 tai info@ruokkikaanalkaiset.fi 
Auta meitä auttamaan! 
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Tililtä
Från konto nr

Sampo 800010-2037233 TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!

KERÄYSLUPA: OKH 564A
    Åland 9 K14

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

4242

Säännöllinen apu 
saa ihmeitä aikaan!

Ajankohtainen avustuskohde Sambia

Ruokkikaa Nälkäiset ry. PL 845, 20101 Turku, puh: 02-251 2150, fax: 02-251 2160
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Tansania 2011

Kuivuuden 
runtelema 
Tansania 
tarvitsee 
apua.

Sinun
antamasi 
apu
auttaa 
aina!

KIITOS!

Maissinjakoa valmistellaan.

Tansanian kuivuus jatkuu
Kuivuus runtelee Tansaniaa. On alueita, 
jossa kunnon satoa ei ole saatu 10 vuo-
teen. RN jakaa maissia Rift Valleyn laak-
son syrjäisiin kyliin. Avunpyyntöjä on tullut 
myös Karatun seudun asukkailta. Siellä ei 
onnistuttu saamaan lainkaan satoa 2010, 
joten tarpeet ovat suunnattoman suuret. 
RN-ruoka-apua arvostetaan erityisesti 
nyt suuren hädän hetkellä, raportoi RN-
kontaktihenkilö Gottfrid Stenroos.


